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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 20/15/17
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності; депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації; земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ
04 травня 2017 року

м. Старобільськ
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Всього членів комісій – 19
Присутні – 14: Романенко Р.С., Толок М.В., Кондратьєв О.Л., Круковський
О.О., Чуприна В.О., Барабаш С.О., Періг В.М., Трубачов С.А., Флят О.О.,
Приходько М.І., Лаврова Р.І., Козачок О.І., Лисюк Г.М., Хоруженко О.В.
Відсутні – 5: Моложон М.А., Журилов О.І.; Михайлова Н.Є.; Івашко Н.О.,
Рибалко О.Л.
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії з питань економічного розвитку,
бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Лаврова Р.І.
Запрошені:
Присутні: секретар міської ради Літвінова Я.М., депутат Старобільської
районної ради Авраменко Н.О.; керуюча справами виконавчого комітету
Радулович Н.А.; депутати, члени постійної комісії міської ради з питань
інфраструктури міста Кривошея В.А., Усачова О.С.
Перед початком спільного засідання постійних комісій покинули зал
Журилов О.І.; Михайлова Н.Є.; Івашко Н.О., Малахов В.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про внесення (затвердження) кандидатур до списків таємного голосування
на обрання секретаря Старобільської міської ради сьомого скликання
Луганської області.
Доповідає: Козачок О.І.
2. Різне
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Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності;
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації; земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовищ (далі – спільне
засідання постійних комісій) розпочала Приходько М.І., яка повідомила, що у
відповідності до ст.22 Положення про постійні комісії Старобільської міської
ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Старобільської міської ради
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від 24.11.2015р. № 1/12 (із змінами), головуючий спільного засідання постійних
комісій визначено за попередньою домовленістю з головами постійних комісій:
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації Барабаш С.О., та з питань земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовищ – Романенко Р.С.
Вона зазначила, що у спільному засіданні приймають участь 14 членів
комісій (чотири (з 6-ти) з постійної комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку та інформації, п’ять (з 6-ти) з постійної комісії з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовищ,
п’ять (з 7-ми) з постійної комісії економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності). Запропонувала визначити спільне засідання постійних
комісій легітимним та розпочати спільне засідання постійних комісій.
ГОЛОСУВАЛИ:
- постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації
«за» - 4 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол
- постійна комісія з економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності
«за» - 5 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол.
- постійна комісія з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
- «за» - 5 чол
- «проти» - 0 чол
- «утримались» - 0 чол
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Слухали: Приходько М.І. Головуюча ознайомила присутніх з порядком
денним та запропонувала прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
- постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації
«за» - 4 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол
- постійна комісія з економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності
«за» - 5 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол.
- постійна комісія з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
- «за» - 5 чол
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- «проти» - 0 чол
- «утримались» - 0 чол
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 14 чол.
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ – 0
Вирішили: прийняти порядок денний за основу
Головуюча звернулась до членів комісії з запитанням щодо внесення змін
та доповнень до порядку денного.
Змін та доповнення до порядку денного засідання комісії не надійшло.
Періг В.М. запропонувала прийняти порядок денний спільного засідання
постійних комісій в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
- постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації
«за» - 4 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол
- постійна комісія з економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності
«за» - 5 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол.
- постійна комісія з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
- «за» - 5 чол
- «проти» - 0 чол
- «утримались» - 0 чол
СПІЛЬНЕ ГОЛОСУВАНЯ:
ЗА – 14 чол.
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
Вирішили: прийняти порядок денний в цілому
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1.СЛУХАЛИ: Козачка О.І., який звернув увагу присутніх на ситуацію
яка склалась у Старобільській міській раді: з 05.05.2017року вакантна посада
секретаря міської ради, при тому, що більше року вакантна посада міського
голови. Для своєчасного вирішення першочергових питань необхідно
проводити своєчасно сесії міської ради, а тому пропоную терміново провести
обговорення щодо обрання секретаря міської ради.
Відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..58
Регламенту Старобільської міської ради він запропонував розглянути за
поданням депутатської групи (половина від загального складу депутатів міської
ради) кандидатуру Літвінової Я.М. на посаду секретаря Старобільської міської
ради.
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Головуюча звернулась до присутніх з запитанням про наявність інших
кандидатів на посаду секретаря міської ради.
Інші кандидатури на посаду секретаря міської ради відсутні
Приходько М.І. ознайомила присутніх з проектом рішення міської ради
«Про обрання секретаря Старобільської міської ради сьомого скликання
Луганської області» та зазначила про необхідність внесення змін до проекту.
Приходько М.І. запропонувала прийняти проект рішення за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
- постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації
«за» - 4 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол
- постійна комісія з економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності
«за» - 5 чол
«проти» - 0 чол
«утримались» - 0 чол.
- постійна комісія з питань земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища
- «за» - 5 чол
- «проти» - 0 чол
- «утримались» - 0 чол
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Вирішили: прийняти проект рішення міської ради за основу.
Приходько М.І. запропонувала викласти преамбулу проекту у наступному
виді: «Керуючись п.4 ч.1 ст.26, ст..59, ст..73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст..10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування в Україні» та на підставі протоколу засідання
лічильної комісії про підсумки таємного голосування по обранню секретаря
міської ради від 04.05.2017 року, міська рада».
ВИСТУПАЛИ:
Чуприна В.О. запропонував внести до пунктів 1 та 3 призвіще кандидата
на посаду секретаря міської ради – Літвінову Я.М.
Козачок О.І. звернув увагу на відсутність в кінці проекту для підпису
рішення слова «головуючий» та запропонував його додати до проекту.
Група депутатів запропонувала у пункті 2 визначити дату з якої обраний
секретар повинен приступити до виконання посадових обов’язків –
з
05.05.2017р. та запропонували внести це доповнення до проекту рішення
міської ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести зазначені зміни до проекту рішення Старобільської міської
ради сьомого скликання № 21/1 від 04 травня 2017 року та затвердити в цілому.
2. Винести на розгляд пленарного засідання 21 сесії Старобільської
міської ради сьомого скликання.
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